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 كريستولوجية القديس كيرلس الكبير والبابا شنودة الثالث
 3162أكتوبر  61، 61المركز الثقافى 

 

 التعبيرات اليونانية فى التعاليم الخريستولوجية عند القديس كيرلس الكبير
  نيافة األنبا بيشوى إعداد

 
I- Distinction In Thought Alone “Th/| Qewri,a Mo,nh |” 

 فقط بين الطبيعتين فى المسيح التمايز فى الفكر

Saint Cyril of Alexandria in his letter to Acacius Bishop of Melitene wrote: 

 كتب القديس كيرلس فى رسالته إلى أكاكيوس أسقف ميليتين ما يلى:
“Accordingly, whenever the manner of the Incarnation is closely considered, the human mind 

doubtless sees the two, ineffably and unconfusedly joined to each other in a union; but the mind 

in no wise divides them after they have been united, but believes and admits strongly that the one 

from both is God and Son and Christ and Lord.”
1
 

ين تلللالعقلللل البشلللرى بلللا شللل  يلللرى ا  نطريقااال الت ساااد بإمااا   فااا ن  صذلاااح فمينماااا ن ماااوبناااال  لاااى "
فااى اتماااد ي ااو  التإبياار وبااا اقااتاطس والإقااس امنسااانى ر يقساام ما ب ياال طريقاال بإااد أن  ين معللا  تللمجتمع
 2"ربسالبن والمسيح و ين هو اهلل وارتويقبس بقوة أن الوامد الذى من ارثن ؤمنا  بس يتاتمد

 

Saint Cyril also wrote in the same letter: 

 وكتب أيضًا فى ن س الرسالل:
“Wherefore, we say that the two natures were united, from which there is the one and only Son 

and Lord, Jesus Christ, as we accept in our thoughts; but after the union since the distinction 

into two is now done away with, we believe that, there is one physis of the Son”
3 

كماا يت ا  "وهكذا فنمن نقوس أن الطبيإتين إتمدتا ومن ما يكون اربن الوامد والوميد الارب يساوا المسايح  
ناؤمن أناه تو اد طبيإال ين قاد بطاس ا ن فانمن تالكن بإاد ارتمااد ميان أن ارن  ااس إلاى إثنمع أفكارنا  و 
 4وامدة لإلبنس"

                                                           
1
 Saint Cyril of Alexandria, Letter 40, par. 15, The Fathers of the Church, Volume 76, C.U.A. Press  1987, p.162. 

 44  الرسالل 5991  رسائس القديس كيرلس  ال زل الثالن  ديسمبر 44مؤسسل القديس أنطونيوس مركز دراسات ا بال  ن وص ا بال  2
 س15    مل 51إلى أكاكيوس أسقف ميليتينى  ال قرة 

3
 Ibid., Letter 40, par. 14,  p.160. 

 س14  مل  54ن س الرسالل ال قرة  4
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Saint Cyril in his first letter to Succensus Bishop of Diocaesarea in Isauria wrote: 

 كتب: قي ريل ال ديدةأسقف  إلى سكسينسوس األولىالقديس كيرلس ل فى رسال
“Therefore, as far as concerns our understanding and only the contemplation by the eyes of the 

soul in what manner the only begotten became man, we say that there are two natures which are 

united, but that Christ the Son and Lord is one, the Word of God the Father made man and 

incarnate”
5
 

Ouvkou/n o[son me.n h=ken eivj e[nnoian( kai. ei[j ge mo,non to. o`ra|/n tai/j th/j yuch/j o[mmasi( 
ti,na tro,pon enhnqrw,phsen ò monogenh.j)6 

نقاوس أن نس ومياد ال انس     فاى كي يال تاتأملنا فقط بعيلون اللنفسفبق وص ف منا وبق وص   لذلح"
 7"ت سدسلمهناح طبيإتين إتمدتا  ولكن المسيح وامد اربن والرب  كلمل اهلل ا ب المت نس وا

 

II- Nature fu,sij & Hypostasis up̀o,stasij     الطبيعة واألقنوم  
 
Saint Cyril in his letter to Acacius Bishop of Melitene wrote: 

 أسقف ميليتين كتب: فى رسالل القديس كيرلس إلى أكاكيوس
“Wherefore, we say that the two natures were united, from which there is the one and only Son 

and Lord, Jesus Christ, as we accept in our thoughts; but after the union since the distinction into 

two is now done away with, we believe that, there is one physis of the Son”
8
 

                                                           
5
 Ibid. Letter 45, par 7, p. 193. 

6
 Migne, J.P.,  Patrologia Graeca, Tomos 77, Athens 1994, p. 232. 

 41  الرسالل 5991  رسائس القديس كيرلس  ال زل الثالن  ديسمبر 44مؤسسل القديس أنطونيوس مركز دراسات ا بال  ن وص ا بال  7
 س94    مل 7إلى سوكينسوس ال قرة 
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Tau,th| toi ta.( evx w-n evstin o ̀ ei-j kai. mo,noj Uiò.j( kai. Ku,rioj VIhsou/j Cristo.j( wj̀ evn 
evnnoi,aij deco,menoi( du,o me.n fu,seij hǹw/sqai, famen( meta. de, ge th.n e[nwsen( w`j 
avnhrhme,nhj h;dh th/j eivj du,o diatomh/j( mi,an ei-nai pisteu,omen th.n tou/ Uiòu/ fu,sin)9 
 
Saint Cyril in his Letter to Valerian, Bishop of Iconium wrote: 

 وفى رسالل القديس كيرلس إلى فالريان أسقف إيقونيل كتب:
“If they should say that God and man by coming together in one constituted the one Christ with 

the hupotasis of each obviously preserved unblended but distinguished by reason, it possible to 

see that they are thinking and saving nothing accurate in this. God and man by coming together 

did not constitute the one Christ, as they say, but, as I said, the Word being already God partook 

of blood and flesh like unto us in order that God would be known to have been made man and to 

have taken our flesh and to have made it his own, in order that, just as a man such as we are is 

known to be one, composed of soul and body, so also he is confessed to be one, both Son and 

Lord.”10
 

ظ ب قنوماه ف ن قاالوا إن اهلل وامنساان ب  تما  ماا مإاًا فاى واماد كوناا مإاًا مسايمًا وامادًا وكاس من ماا ممات "
 ( اميماً دقيقاًا  بدون إنادما،  ولكان ممياز ب كرناا  فمان الممكان أن يهارى أن او ر ي كارون أو يقولاون  ايئًا 

ناا مسايمًا وامادًا ب  تما  ماا مإاًا  كماا يقولاون  باس كماا قلات  فا ن لاو يكو   –فى هذا األمرس فاهلل وامنسان 
 ًا ا ترح فى الدو واللمو مثلنا أى أن اهلل  ار إنسانًا  وأنه قد اتقذ  سدًا و إلاه أاللوغوس إذ هو اهلل 

ون ماان ن ااس كمااا أن أى إنسااان منااا مإااروف أنااه إنسااان وامااد  وهااو مك اا –  لكااى القاااص(  الااذانى سااد  
 55"إترف به أنه وامد  وهو ابن وهو ربسيضًا المسيح يه أهكذا  –و سد 

In the same letter he wrote: 

:و ى ن س ال س ل  كتب   

“But again the one who is sharp in theory and clever at calumny lifts his ear upright and says, “if 

he who indwells is one, and likewise he is another in whom he is said to dwell, how is it not 

necessary to divide the hupostaseis and to say that each one subsists apart, and then tell me, 

where at length is there one person left?” For if they pretend to say there is one person of 

Christ, while there are two hupostaseis separate and distinct, by all means there will be two 

persons (pro,swpa) also. But they come in like legislators confirming in all ways and in every 

manner what seems to them as being right. For they say, while separating the hupostaseis, we 

unite the person.”
12

 

                                                                                                                                                                                                            
8
 Ibid., Letter 40, par. 14 p.160. 

9
  Migne, PG 76, p. 192. 

10
 Ibid., Letter 50, par 5, p. 214. 

 س557  551    مل 1ال قرة   14الرسالل  ن س المر ع   55
12
 Ibid., Letter 50, par 28, p. 226. 
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س إن الاذى ا: إن كاان يقاس اا  ويقاو أفتارال  ويماد أذنياه إلاى فاى ار  ولكن من هو  اديد فاى الارأى ومااذ"
يماااس هاااو واماااد  وبالمثاااس فااا ن الاااذى ياااتو فياااه الملاااوس هاااو فقااار  فكياااف ر يكاااون مااان الاااازو أن ن  اااس 
األقنومين ونقوس أن كس من ما قائو بذاته  لى مدةس ثو أقبرنى بإد ذلاح كياف يبقاى هنااح  اقصم ألن او 

 قص وامد للمسيح  بينما أن هناح أقنومين من  لين ومتميزين  فبالضارورة إن كانوا يتظاهرون بالقوس ب
ر ون ويؤكدون بكاس الوساائس وبكاس طريقال ماا يبادو ل او أناه هناح  ق ان أيضًاس ولكن و ي تون ك ن و م   

 54"د ال قص فى الوقت الذى فيه ي  لون األقنومينس ميحس ألن و يقولوس: نمن نوم  
 

III- Mi,a fu,si tou/ Qeou/ Lo,gou sesarkwme,nh        طبيعة واحدة متجسدة هلل الكلمة 
 

 كتب ما يلى: فى رسالة القديس كيرلس إلى سكسنسوس
[Otan ou=n evnnow/men tou/to( ouvde.n avdikou/men th.n eivj eǹo,thta sundormh.n( evk du,o fu,sewn 
genegh/sqai le,gontej\ meta. me,ntoi th.n e[nwsin ouv diairou/men ta.j fu,seij avpV avllh,lwn( 
ouvde. eivj du,o te,mnomen Ui`ou.j to.n e[na kai. avme,riston( a`llV e[na fame.n Ui`o.n( kai. w`j oi, 
Pate,rej eivrh,kasi( mi,an fu,sin tou/ Qeou/ Logou/ sesarkume,nhn)14 

فاانمن  ناادما نقااوس إنااه كااان ماان طبيإتااين فاانمن ر ن اار  الوماادة  "لااذلح فمينمااا تكااون لنااا هااذ  األفكااار  
اربان الواماد غيار المنقساو إلاى  ىلولكن بإد ارتماد ر ن  س الطبيإتين إماداهما  ان األقارى  ور ون از 

 51"سطبيعة واحدة متجسدة لكلمة اهللإبنين  بس نقوس بابن وامد  وكما قاس ا بال: 
IV- Single Person           ص واحد بسيطشخ  
“In no way will it be profitable that the true account of the faith means this even if some admit the 

union of persons. For the Scripture has not said that the Word united the person of a man to 

himself but that he became flesh. The Word becoming flesh is nothing else except that he partook 

of blood and flesh just as we are.”
16 

با ى طريقال  أن يكاون التإلايو ال اميح لإليماان هكاذا  متاى لاو أقار الابإ  بارتمااد  "إنه لان يكاون نافإااً 
ااد  ق ااًا ماان الب اار بن سااه  بااين األ ااقاصس أل  ساادًا بااس أنااه  ااار ن الكتاااب لااو يقااس أن الكلماال قااد وم 

 57"نه اتقذ دمًا ولممًا مثلناسإيكون فقرس  والكلمل إذ قد  ار  سدًا ر
                                                           

 .544    مل 22  فقرة 14الرسالل ن س المر ع   54
14
 Migne, J.P.,  Patrologia Graeca, Tomos 77, Athens 1994, Letter 45, p. 232. 

 س94    مل 1ينسوس ال قرة سإلى سوك 41  الرسالل ن س المر ع 51
16
 Ibid. Letter 4, par 7, p. 41. 

17
  رسائس القديس كيرلس إلى نسطور ويومنا األنطاكى  يوليو 11مؤسسل القديس أنطونيوس مركز دراسات ا بال  ن وص فبائيل  

 س55    مل 7إلى نسطور ال قرة  57  الرسالل 2445
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V- Natural Union and Hypostatic Union  
$e[nwsij kata. fu,sin% kai,  $e[nwsij kaqV u`po,stasin%   األقنومىا تحاد ا تحاد الطبيعى و  

 

 تعبيرات هامة:
 =   أوسيا   Ousia           =              =  Essence   جوهر -6

 =   فيزيس Physis          =              =   Nature   طبيعة   -3

 =   هيبوستاسيس        Hypostasis   =    =  Personأقنوم -2

 =   بروسوبون     Prosopon     =      =  Personشخص -4
 

1-Ou,sia وال وهر هو الماهوس " وهر"إنى ت (وسيا)أ 
  وهر الذهب هو الماهو بالنسبل للذهبس

الذهب من الممكن أن يت كس ب كس قاتو أو سلسلل أو م تا  أو أى  كس فقر لكن فى كس المارت 
 ف ن  وهر كس هذ  األ يال هو الذهب بغ  النظر  ن  كل ا أو وظي ت ا أو م م ا إلخس

 فو ود  ال وهرى لو ي ت من قال  فقرس الضرورى رًا أنه هو الكائن لقد مدد اهلل أن اسمه ي و  مظ
الثالون القدوس له ن س ال وهر الوامد  بغ  النظر  ن التمايز فى القواص األقنوميلس فا ب هو 

ن  لكن هذا ر يإنى أنه مقتلف فى ال وهر  mono archالوميد فى الثالون  الم دراأل س أو 
 الرو  القدس المنبث  منهساربن المولود منه أو 

 

2-Fu,sij (فيزيس) ا   ات و م م ب نهف طبيإل ال ئ ونمن من الممكن أن نإر   "سطبيإل"إنى ت
  وهر الكائن أو ال ئس

  ر اللون  رمع  أ  الثمن فالذهب له قا يل أنه ضد ال دأ  ر يتغير(  مو س  يد للك ربال  غالى
  ميس إلخس

س قواص المواد المقتل ل تمت الظروف المقتل ل بالنسبل الإلو الذى يدر   هو  physicsالطبيإل لو 
 من كلمل فيزيسس امن ليزيل م قوذة physicsإلخس فكلمل لت ثير المرارة والك ربال والمغناطيس 

 

3-u`po,stasij (هيبوستاسيس) بروسوبون( ال وهر أو الطبيإل مع ال قص األقنوو هو س"أقنوو"ى تإن  
 سpersonalized natureأى هو " وهر م ق ن" أو "طبيإل م ق نل"  الذى يمملهس
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وب ااذا  "قااائو" ستاساايس( وتإنااى    و  "تماات"وتإنااى )هيبوو     مكوناال ماان مقطإااينوالكلماال 
 سيه ال وهر أو ما يقوو فيه ال وهرف ن كلمل  هيبوستاسيس( تإنى تمت القائو ورهوتيًا مإناها ما يقوو  ل

 ر أيضًاسيالمإنى البسيط لل قص فقط هو قط  كبير وقط لىمماولل تطبي  هذا التإبير  إن 
 
 

 

منطقيًا كما سنرى لكننا ر يمكن أن نتكلو  ن اتماد أ قاص لتكوين  قص وامد  ألن هذا مستميس 
كلمل  قصس وفى ن س الوقت هذا قد يقودنا إلى ال رطقل النسطوريل التى تتكلو  ن  قوو بتإريفمينما ن

 نتج  ن ا  قص ارتماد فى يسوا المسيحسالتى ومدة أ قاص 
   لى ومدة ال سد والرو  فى امنسان يمكن أن يطب   "ارتماد األقنومى"بالنسبل للقديس كيرلس ف ن 

 اتماد الاهوت بالناسوت فى يسوا المسيحس لى و 
 

4-Pro,swpon (بروسوبون) لكن فى   إنى "و ه"بمغالبًا  قديماً استقدمت الكلمل  "س قدال قص" تإنى
 ى ال قصستإنقريستولو يل ا بال القديسين  ارت تستقدو 

 ثنين يمملون ن س ال وهر ون س الطبيإلسإ  بين ال قص هو ما ي إلنا ن ر  
فيمكننا أن نقوس أن  قص القديس بطرس هو ما يميز   ن القديس بولس  لى الرغو من أن  وهرهما 

 ل ما ن س الطبيإل الب ريلسأن أو وامد 
ت طبيإته والمستقدو ل ا وفقًا مرادته مقوماال قص هو مالح الطبيإل ومالح القرارس هو مالح 

ر يتطابقان  الرغبل والقراردة ال ق يل هى القرار و امنسانيلس امرادة الطبيإيل هى الرغبل لكن امرا
 بالضرورة فى كس  قص أو فى كس ماللس

 yj و "نمو"بمإنى  )بروس( proj الكلمل اليونانيل تتكون منو   ال قص هو من يت ه نمو ا قر
 س"و ه"بمإنى  )أوبس(

ا ي يران  سدًا ملذلح ف ن الزو ل والر س  لى الرغو من إتمادهما ف ن   هو من يتبادس المبوال قص 
ر كيف يمبا بإض ما بإض  ساً وامدًا وليس  ق ًا وامدًا  وا 

فإلى الرغو من أن ل و ن س ال وهر والطبيإل  -المثاس األ لى للومدة–متى ثان أ قاص الثالون 
والإقس وامرادة ف ن و متطابقون فى كس القواص امل يل ال وهريل لكن و ليسوا  ق ًا وامدًا أبدًا مين أن 

 حينما نتكلم عن "ا تحاد األقنومى"إننا 
 و أك ر فى شخص واحد بسيطأفإننا نتكلم عن اتحاد طبيعتين 
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ر يمكن و أن يمبوا   بروسوبا( proswpa بدون التمايز بين األ قاصو   (51  2: 4يو 5اهلل ممبل  
 اهللس ر يكون بإض و بإضًا وهذا يمكن أن يإنى أن اهلل لو يإد هو اهلل الثالون المب األزلى  أو أن

 

 :(9ال قرة   57الرسالل فى رسالته الثالثل إلى نسطور   القديس كيرلسكتب 
ذ نإترف بكس ت كيد أن الكلمل  ف ننا نس د مبن وامد   (kaqV u`po,stasin  اتحد بالجسد أقنوميا  "وا 

 الرب يسوا المسيحسسس
ولسنا نقوس أن كلمل اهلل مس فى ذلح المولود من الإذرال القديسل  كما فى إنسان  ادى  لكى ر يه  و أن 

ف نه أيضًا قد قيس إن ( 54: 5 يو المسيح هو "إنسان يممس اهلل"س ألنه متى إن كان "الكلمل مس بيننا" 
فا (س لذلح إذن نمن ندرح أنه إذ  ار  سدًا 9: 2لاهوت  سديًا"  كو فى المسيح "يمس كس مسل ا

إنه م ل الحلول فى القديسين، و  نحدد الحلول فيه أنه يتساوى وبنفس الطريقة يقال عن حلوله 
( ولو يتغي ر إلى  سد  kata. fu,sinس ولكن الكلمل إذ اتمد "مسب الطبيإل"  كالحلول فى القديسين

 52"سملوًر مثلما يقاس  ن ملوس ن س امنسان فى  سدها القاصف نه مق  
 

 :كتب( من ن س الرسالل 54وفى  ال قرة 
(  ف اااو إلاااه الكاااس ورب kaqV u`po,stasinوكماااا قلناااا ساااابقًا  فااا ن كلمااال اهلل قاااد اتماااد بال ساااد أقنومياااًا  "

 59"ال ميع  وليس هو  بد لن سه ور سيد لن سهس
 

 إنجيل يوحنا: ويقول القديس كيرلس فى شرح
نمن أبنال اهلل بس د ينا فل ل فى األس ار امل يل مسب المكتوب "ألو أقس أنكو فل ل وبنو الإلى كلكو" "

هل يعنى هذا أن نتخلى عن كياننا ونرتفع إلى جو الاهوت غير المنطوق به وأن نخلع  (س1: 22 مز
بة الذى أكرمنا عذرا  للكفر؟ حاشا ونجعل محونجلس نحن فى مكانه مع اآلب ا بن الكلمة من بنوته 

 20"هلل. فا بن هو كائن غير متغير، أما نحن فبالتبنى صرنا أبناء وآلهة بالنعمة.
 

                                                           
  رسائس القديس كيرلس إلى نسطور ويومنا األنطاكى  يوليو 11مؤسسل القديس أنطونيوس مركز دراسات ا بال  ن وص فبائيل  52

 س52  57    مل 9إلى نسطور ال قرة  57  الرسالل 2445
 س52     مل 54ن س المر ع  ال قرة  59
 س544  مل    5929س كيرلس  يناير  ر  إن يس يومنا للقدي  22ن وص ا بال  –مركز دراسات ا بال  24
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إذن نحن نرتفع إلى كرامة أسمى من طبيعتنا  بسبب )بفضل( المسيح ألننا سنكون أيضا  "أبناء اهلل" "
الحقيقى، الكائن مع اآلب منذ األزل، أما نحن ليس م له تماما ، بل بالنعمة وبالتشبه به. فهو ا بن 

ومن قاس النإمل التى أقذناها "أنا قلت أنكو فل ل  وكلكو أبنال الإلى"  مز  فبالتبنى بسبب تعطفه،
( فالطبيإل المقلوقل القاضإل للقال   د يت إلى ما هو فو  الطبيإل ب رادة ا ب فقط  أما 1: 22

نما بالوردة من  وهر ا ب ذاته اربن  وامله والرب  ف و ليس ار بن وامله ب رادة ا ب واقتيار   وا 
ا بن الحقيقى ي بح بالطبيإل له كس   ات اهلل و امهس وأيضا يمكننا أن نرى بكس وضو  أنه 

 غير كياننا الذى بالتبنى وبالتشبه. إذن هو ا بنف و بالطبيإل له كيان قاص   بالمقارنة مع أنفسنا
يعة، ونحن صرنا به أبناء أيضا ، وننال الخيرات بالنعمة دون أن تكون هذه الخيرات هى وبالطب بالحق

".من طبيعتنا
21

 

 :12شرح تجسد ا بن الوحيد الفصل  كتابويقول فى 
".مجد األلوهة ولذل  فإنه غير ممكن ألى من الناس أن يرتقى إلى"
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VI-The Conclusion of the teaching of St. Cyril of Alexandria can be as 
follows: 
“In the one incarnate nature of God the Word, two natures continue to exist (persist) after the 

union without separation.” 

ور  فى الطبيإل الوامدة المت سدة هلل الكلمل  تستمر طبيإتان فى الو ود بإد ارتماد بدون إن  اس
 سامتزا، ور تغييراقتاط ور 

 :4كتب القديس كيرلس فى الرسالل الثانيل لسكسنسوس ال قرة 
h] pw/j ùfe,sthken 
“continued existence”
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 كتب: 1وفى ن س الرسالل ن س ا ال قرة 
Du,o fu,seij ùfesta,nai dw,somen meta. th.n e[nwsin avidiaire,twj 
“two natures exist inseparably after the union”
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Scholia on the Incarnation of the Only-Begotten by St. Cyril of Alexandria, point 12.   
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 Lionel R. Wickham,  Cyril of Alexandria, Select Letters, Oxford at the Clarendon Press, 1983, Second Letter to Succensus, 
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